ECLI-BG МЕЖДУНАРОДЕН ЕКСПЕРТЕН СЕМИНАР
Въвеждането на ECLI в България
в контекста на прилагането на електронното правосъдие
4 октомври 2017 г., София, ул. "Пиротска" № 7
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Регистрация на участниците
Откриване и поздравителни адреси
Владислав Славов, председател на Централния съвет на Съюза на българските юристи
Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието
Проектът ECLI-BG и въвеждането на ECLI в България
Христо Константинов, заместник-управител на "Апис Европа" АД, ръководител на проекта ECLI-BG
Европейският идентификатор за съдебна практика: нарастваща подкрепа в цяла Европа
Марк ван Опайнен, съветник по правна информатика, Служба за публикации на Нидерландия,
ръководител на проекта BO-ECLI, член на работната група по електронно право в Съвета на ЕС
Висшият съдебен съвет - ECLI координатор за България, автор на нормативната рамка за
въвеждането на Eвропейския идентификатор за съдебна практика и изпълнител на проект за
създаване на Единна информационна система на съдилищата
Елка Атанасова, член на ВСС (2012-2017) и ръководител на проект „Създаване на модел за
оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна
информационна система на съдилищата”
Въвеждането на ECLI в Италия: текущо състояние
Свързване на европейската съдебна практика: парсерът BO-ECLI, отворена рамка за многоезично
извличане на правни цитати
Томазо Анолони, Институт за теория и техника на правната информатика, Национален съвет за
научни изследвания (ITTIG-CNR), Флоренция
Безплатната добавка “Link Detector” в помощ на практикуващия юрист
Бойчо Георгиев, директор на отдел "Развитие и международни проекти" на "Апис Европа" АД
Онлайн достъпът до съдебната практика на Върховния касационен съд - текущо състояние и
планове за развитие
Павел Андреев, началник отдел "Информационни системи" във Върховния касационен съд
Единна деловодна информационна система в административните съдилища
Спас Манов, началник отдел "Информационни системи, комуникация и съдебна статистика" към
Върховния административен съд
Единният портал за електронно правосъдие и връзката му с централизирания уеб базиран
интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА)
Марин Кошутов, ИТ експерт, участник в проекта "Единен портал за електронно правосъдие" на
Висшия съдебен съвет
Представяне на проекта "Подобряване на гаранциите за справедлив съдебен процес в
изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система"
Жана Шаранкова, инспектор от Инспектората на Министъра на правосъдието по Закона за
съдебната власт, ръководител на проекта
Дискусия
Закриване на семинара и обяд

Материалите от семинара ще бъдат публикувани на сайта на проекта: http://ecli-bg.eu/
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз. Публикацията отразява единствено становището на партньорите по проекта ECLI-BG, които са изцяло отговорни за нейното съдържание. Европейската комисия не носи каквато и да било отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

